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In dit moordspel vindt u verschillende documenten.
Naast een speluitleg vindt u een beschrijving voor de spelleider en rolbeschrijvingen van de
mogelijker moordenaars van Peter van Blagenstein. Natuurlijk ontbreekt de oplossing met de
bekentenis niet.
Speluitleg:
Het leukste om een moordspel te beginnen is om alle spelers te “verrassen” met het
moordspel. Tijdens een welkomstwoord of andere activiteit komt ineens een van de spelers
binnen en roept iedereen bij elkaar. Hij/zij vertelt dat er een lijk is gevonden en dat iedereen
nodig is om de moord op te lossen. Iedereen wordt naar het lijk gebracht waar de spelleider
Inleiding Moordspel voorleest.
Daar worden alle aanwezigen in groepjes verdeeld. Dit kan ter plekke gebeuren maar een
ander handige manier is door iedereen bij binnenkomst een kleurstikker of nummer te geven.
Iedereen met dezelfde kleur/nummer is een groep.
Elk groepje krijgt het Moordspel Invulblad mee. Daarop staan aanwijzingen voor het
moordspel. De groepjes ondervagen de verdachten die rondlopen. Elke verdacht wordt
gespeeld aan de hand van een rolbeschrijving. In die rolbeschrijving staat iets over de
achtergrond van de rol, kleding en een aantal rolgegevens. Aan de hand van de rolgegevens
geeft de speler antwoord op de vragen van de groepjes.
Aan het eind van het moordspel komen alle groepjes en de verdachten samen. Elk groep stelt
een verdacht in staat van beschuldiging. Ze onderbouwen hun beschuldiging door antwoord te
geven op drie vragen: Wat is het moordwapen, wat is het motief en wie is de dader.
Als alle groepjes hun pleidooi hebben gedaan gaat de dader over tot zijn/haar Bekentenis en
is het moordspel opgelost.

Benodigdheden/voorbereidingen bij dit moordspel:
• 2 pistolen
• 1 kruissleutel
• 1 mes
• ************
• Sigaretten
Speltip:
- Spreek met elkaar een tijdstip af wanneer de moord geleegd is en spreek af wie het lijk
gevonden heeft zodat hier geen verwarring over ontstaat.
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Inleiding Moordspel
Vandaag is de dag dat de eerst burger van de gemeente Brummen is vermoord. Op bloedige
wijze is een einde gekomen aan het leven van Peter van Blagenstein. Laten we allen een
moment stilte in acht nemen.
(stilte)
Zoals jullie allemaal wel weten verkocht Peter van Blagenstein een paar jaar geleden zijn ICT
bedrijf om zich geheel te kunnen richten op zijn politieke aspiraties. ‘Nederland zit in een
crisis’ zei hij vaak en harde leiding was nodig. Peter van Blagenstein was overtuigd dat hij de
man was om Nederland te redden. Binnen de VVD was zijn ster stijgende en al snel werd hij
voorgedragen voor de burgemeestersfunctie van de gemeente Brummen.
Peter van Blagenstein was een opportunistische politicus. Geliefd bij mensen om zijn stevige
uitspraken en rücksichtsloze optreden tegen criminaliteit. Maar in de politiek moet je ook
samenwerken en daar was van Blagenstein minder bedreven in. Critici zeggen dat hij alleen
maar oog had voor zijn eigen belangen. Binnen de kortste keren had van Blagenstein een
aantal politieke vijanden gemaakt in het college.
Al snel ging door de wandelgangen de spreuk: “Waar Peter is komt ruzie”. Zo lag hij
overhoop met de plaatselijke middenstand over de sluitingstijden. Had hij langdurige
juridische procedures met burgemeesters van omliggende gemeenten over vrachtverkeer en de
laatste weken keerden een groot aantal ambtenaren zich tegen hem toen hij plannen maakte
om het gemeentehuis te verplaatsen van Brummen naar Eerbeek.
Zoals u ziet had Peter van Blagenstein veel vijanden. Toch heeft de politie het aantal
verdachten terug kunnen dringen tot vijf. Aan u de taak deze verdachten stevig te
ondervragen. Deze moord kan en mag niet onbestraft blijven!
Bij het lijk:
*****************************
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Moordspel Invulblad:
Wie heeft Peter van Blagenstein vermoord…?

Peter van Blagenstein is net vermoord. Omdat de politie druk is met het zoeken naar sporen
willen we aan u vragen om de politie in het onderzoek te helpen.
De politie heeft vijf potentiële verdachten op het oog:
• Sjonny Heiboer
• ****************
• André Bos
• Hennie Buwalda
• ******************
Aan u de taak om deze verdachten stevig te ondervragen. Ook kunt u bij de rechercheur
terecht om zaken te verifiëren (bijvoorbeeld of een wapen bloedsporen bevat of dat een alibi
klopt) en nieuwe aanwijzingen in het onderzoek te ontvangen.
Aan het eind van het onderzoek wordt van u verwacht dat u een betoog houdt en daarin de
moordenaar van Peter van Blagenstein ontmaskerd.
U dient uw betoog op de volgende punten te onderbouwen:

Wat is het motief?

Wat is het moordwapen?

Wie had gelegenheid?

***************************

De politie
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Beschrijving van de rollen.
In het moordspel zijn verschillende rollen te onderscheiden. Het lijk hoeft niet door een
persoon gespeeld te worden, dat kan door een pop/kussen onder een laken te leggen.
Daarnaast is er een spelleider. Deze legt het spel uit en coördineert het spel. Halverwege het
spel komt de spelleider met nieuw bewijs materiaal. Aan het eind legt elk groepje een
verklaring tegenover de spelleider/rechter af over wie zij verdenken van de moord.
De verdachten van de moord worden door een aantal mensen gespeeld. Bij elke rol hoort een
achtergrondverhaal om je in de rol in te leven. Ook staat er een kledingadvies voor de rol.
Natuurlijk kan je zelf er dingen bij bedenken qua kleding en rol. Maar pas op dat je niet de
inhoud van het spel verandert. Als je de inhoud verandert loop je namelijk kans dat het
moordspel niet meer op te lossen is…!
Elke rol bevat een aantal rolgegevens. In die rolgegevens staan belangrijke punten voor het
moordspel. Daar staat bijvoorbeeld in of de speler een wapen bij zich heeft, een motief heeft
en wie hij/zij zelf verdacht vindt.
Het is belangrijk je daar aan te houden. Het moordspel zit zo in elkaar dat het met een beetje
logisch speuren de dader gevonden kan worden. Gaat een rol meer of minder vertellen dan
aangeven, dan is de kans groot dat het spel veel te moeilijk of te gemakkelijk wordt. Als er
dingen veranderd worden is er zelfs kans dat het moordspel niet meer klopt.
***************************
****************************
*****************************************
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Rechercheur/Rechter/Spelleider:
Achtergrond informatie:
Een persoon speelt twee rollen. Hij/zij begint als rechercheur bij het lijk. Daar legt hij uit dat
dit een moordspel is. Hij leest de achtergrond informatie over van Peter van Blagenstein voor.
Daarna verdeelt hij de mensen in groepen en deelt de onderzoeksbladen aan de groepen uit.
Hij legt uit dat de politie vijf verdachten op het oog heeft: Sjonny Heiboer, Godewijn van
Zuylen, André Bos, Hennie Buwalda en Cor Altena. Aan de groepen de vraag om de dader te
vinden.
Halverwege roept de rechercheur de groepen bijeen. Er is nieuw bewijsmateriaal in de zaak:
- Er is bij het lichaam van Peter van Blagenstein een brief gevonden. (Zie bijlage) Deze
brief laat de rechercheur aan de groepen zien. (niet meegeven)
- ********************************
De groepen mogen het bewijsmateriaal niet meenemen.
De groepen kunnen in het spel bij de rechercheur zaken verifiëren. Bijvoorbeeld of een alibi
klopt en of er bloedsporen aan een wapen zitten enz.
Aan het eind houden alle groepen een betoog waarin ze antwoord geven op de vraag: Wie is
de dader, wat is het moordwapen en wat is het motief. Als iedereen geweest is legt de dader
een bekentenis af.
Uiterlijk:
Als rechercheur eventueel in een regenjas met monocle en pijp. Als rechter in een toga.
Rolbeschrijving:
**************************
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Sjonny Heiboer

Achtergrond informatie
*************************************
**********************************
*********************************
***************************

Uiterlijk
Sjonny heeft een trainingspak aan en een grote gouden ketting. In zijn broekzak heeft hij een
pistool waar hij mee begint te zwaaien als hij boos wordt.

Rolbeschrijving
- Als men vraagt waar hij was ten tijde van de moord verteld hij dat hij de burgemeester
zocht om verhaal te halen over de inval.
- *************************************
- Als men vraagt of hij een wapen heeft laat hij zijn pistool zien.
- Vertelt blij te zijn dat de burgemeester dood is. “Jammer dat iemand me voor was.”
- *******************************
- Als men vraagt naar de inval zegt hij: “De politie zit steeds achter mij aan. Ze moeten
me gewoon hebben. Ik had die van Blagenstein graag een lesje geleerd maar ik was te
laat…”
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Godewijn van Zuylen

Achtergrond informatie
Godewijn van Zuylen is al meer dan veertien jaar de fractievoorzitter van de VVD in de
gemeenteraad van Brummen. Veertien jaar geleden had de VVD geen enkele zetel in de raad
maar onder leiding van Godewijn van Zuylen is de VVD geworden tot wat het nu is. “De
VVD is mijn leven en dit is mijn levenswerk” is een uitspraak van Godewijn van Zuylen die
typerend is.
Sinds de komst van Peter van Blagenstein is de positie van Godewijn van Zuylen onder druk
komen staan. Twee grote ego’s die gewend zijn orders te geven moeten nu ineens
samenwerken. Allebei willen ze niet voor elkaar onderdoen. Hoewel ze beide verschillende
taken en bevoegdheden hebben kunnen ze het toch niet laten elkaar te vertellen hoe ze iets
moeten aanpakken.
*********************************
****************************************

Uiterlijk
Ziet er netjes uit. Haren in een scheiding en heeft een net pak aan. Hij rookt steeds een sigaret
en heeft een briefopener bij zich.

Rolbeschrijving
- **********************************
- Als men vraagt naar de botsing met van Blagenstein over het fractievoorzitterschap
zegt hij: “Inderdaad was van Blagenstein uit om mijn positie. Maar daarom zou ik
hem nog niet vermoorden!:
- Verdenkt zelf André Bos. “Bos, de burgemeester van Rheden heeft een
vrachtwagenbedrijf en zijn vrachtwagens mochten van Peter van Blagenstein niet
meer door Laag-Soeren rijden… André Bos heeft net een kortgeding van verloren en
nu ziet het er naar uit dat zijn bedrijf failliet gaat.”
- *************************************
- Ontkent dat hij in gesprek met André Bos in gesprek was ten tijde van de moord. “Ik
zat toen in de auto.”
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André Bos
Achtergrond informatie
Andre Bos is de burgemeester van Rheden en een van de burgemeesters waar Peter van
Blagenstein mee overhoop lag. Van Blagenstein had de N786 bij Laag-Soeren gesloten voor
vrachtverkeer. Hij vond het te gevaarlijk dat de vrachtwagens daar reden. Het gevolg was dat
de vrachtwagens nu kilometers om moesten rijden om hun bestemming te bereiken.
André Bos was het hier niet mee eens. Zijn klacht was dat Rheden nu een stuk
onaantrekkelijker werd voor bedrijven om zich te vestigen maar velen vermoeden dat er in
werkelijkheid een andere reden speelt.
Voordat André burgemeester werd had hij zijn eigen transportbedrijf. Hij was begonnen als
vrachtwagenchauffeur maar had na een paar jaar een heus bedrijf opgebouwd. Nu was het
burgemeesterschap niet te combineren met het hebben van een eigen bedrijf dus toen André
Bos burgemeester werd kwam alles op naam van zijn vrouw te staan. Dit was slechts een
formele kwestie. In werkelijkheid bleef André degene die het in het bedrijf het voor het
zeggen had.
Nu de vrachtwagens niet meer over de N786 bij Laag-Soeren liep het bedrijf van André en
zijn vrouw duizenden euro’s per dag mis. Ze moesten langer rijden en verbruikten meer
diesel. Aangezien de concurrentie toch al moordend was zou dit de doodssteek worden voor
het bedrijf. André spande een kortgeding aan als burgemeester van Rheden tegen de gemeente
van Brummen.
Vanochtend kam de uitspraak van de rechter: De gemeente Brummen werd in het gelijk
gesteld. Er mogen geen vrachtwagens over de N786 bij Laag-Soeren rijden.
André Bos was witheet door de uitspraak: “Die man maakt ons kapot. Hij doet het er om.
Maar hij komt er niet mee weg.”
Uiterlijk
De burgemeester probeert er netjes uit te zien maar het pak is net te groot en zijn haren zijn
een beetje door de war. Ergens in de kamer ligt een kruissleutel in het zicht. (op bureau oid)
Rolbeschrijving
- ****************************************
- ******************************
- **********************************
- ***********************************
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Hennie Buwalda
Achtergrond informatie
Hennie Buwalda is al bijna veertig jaar in dienst bij de gemeente. Hennie is een man van
regelmaat. Elke ochtend om 7:30 staat hij op. Om 7:45 verschijnt hij aangekleed aan tafel en
schenkt zijn vrouw hem een kopje koffie in. Hennie eet twee bruine boterhammen (grof
volkoren) met kaas. Om 7:55 schenkt zijn hem een tweede kopje koffie in. Om 8:05 stapt
Hennie op de fiets en om 8:20 zet hij zijn fiets in de fietsenstalling van het gemeentehuis. Om
8:25 zet Hennie de computer aan en begint zijn werkdag.
Hennie, een man van structuur en regelmaat, kan er slecht tegen als die regelmaat verstoord
wordt. Zo zijn er collega’s die om 8:31 of zelfs 8:36 op de afdeling verschijnen terwijl
werktijd toch echt om 8:30 begint! Hennie heeft hier meerdere keren een klacht over
ingediend bij zijn chef maar die staat het allemaal maar toe.
De drie pauzes (om 10:15, 12:30 en 15:00) waar Hennie recht op heeft brengt hij het liefste in
zijn eentje door. Met zijn zakdoek uitgespreid op schoot en daarop zijn boterhammen zit hij
op het bankje in het park. Hennie is tevreden over zijn leven. Alles verloopt precies zoals hij
het wel en zoals het al bijna veertig jaar verloopt.
*********************************************
Uiterlijk
Hennie ziet er ouderwets netjes uit. Hij heeft een blouse aan met daarover een spencer. Hij
heeft een bril waar een barst in het glas zit op en zijn haar in een scheiding. Hij heeft een
bruine aktetas bij zich met daarin zijn broodtrommeltje en een loden/stalen pijp.
Rolbeschrijving
- Vertelt aan iedereen dat hij een luide knal heeft gehoord. “Misschien wel van een
pistool…!?”
- Vertelt: “Nu de burgemeester dood is verhuist het gemeentehuis zeker niet meer naar
Eerbeek toch?!
- Als men vraagt naar zijn alibi verteld hij dat hij gewoon aan het werk was op de
afdeling. “Vraag maar aan mijn chef.” (Rechercheur kan dit bevestigen)
- Als gevraagd wordt naar een wapen laat hij zijn tas zien met de pijp. “Die heb ik mee
omdat de laatste tijd veel mensen beroofd zijn. Ik moet me toch kunnen verdedigen.
- Verdenkt zelf van Zuylen. “Van Blagenstein probeerde van Zuylen kapot te maken.
Hij wilde het fractievoorzitterschap van hem overnemen…”Godewijn was woedend!
- Bevestigd dat hij niet wilde dat het gemeentehuis naar Eerbeek zou gaan. “Het gaat al
veertig jaar goed zo. Waarom alles door de war gooien… Dat laat ik me niet
gebeuren!”
- ***********************************
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Cor Altena
Achtergrond informatie
Cor Altena is een rijke fabrikant die al jaren een fabriek runt in Brummen. Dit jaar bleek dat
bij controles er veel mis was met de fabriek. Milieuwetgeving werd overtreden, vergunningen
klopten niet en er werkten illegale Poolse arbeiders in de fabriek. Toen de fabriek met sluiting
werd bedreigd zocht Cor Altena Peter van Blagenstein op. Wellicht konden ze een dealtje
maken…
Tijdens een etentje in een luxueus restaurant gingen een paar goed gevulde enveloppen over
tafel. Peter van Blagenstein nam ze dankbaar aan en beloofde de kwestie op te lossen.
Gisterochtend echter stond de politie op de stoep en sloot de fabriek. De poort werd verzegeld
en het werk werd stilgelegd. Cor Altena was woedend. Hij was er ten volle van overtuigd dat
hij een deal had maar Peter van Blagenstein maar blijkbaar had die hem een kunstje geflikt.
Hij had het geld aangenomen maar niks gedaan.
Dan ben je bij Cor aan het verkeerde adres. Woedend ging Cor Altena op zoek naar de
burgemeester. Snel stak hij nog een pistool bij zich, wat had hij te verliezen? Hij was zijn geld
kwijt, zijn fabriek was gesloten en stond op het punt failliet te gaan. “Als ik ga… Ga ik niet
alleen”, zei hij en hij spong in zijn auto.
Uiterlijk
Cor ziet er netjes uit. Blouse en een spijkerbroek. Hij rookt voordurend en heeft een pistool
bij zich.
Rolbeschrijving
- ******************************************
- ************************************
- ***************************************
- ***********************************
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Bekentenis:
*************************************
*******************************
***********************************
*********************************
**********************************
*******************************
*******************************
**********************************
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Bewijzen:
•
•
•

*********************************
****************************
********************

Ontlastende bewijzen voor de anderen:
•
•
•
•

**********************
**************************
**********************
**********************
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-

Geachte burgemeester,
Hierbij laat ik u weten dat onze afspraak van volgende week
woensdag een week opgeschoven wordt.
Met vriendelijke groet,
Aldert Abbema
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